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ETTEPANEKUD 

Kalanduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et nagu komisjon õigesti hindab, on strateegias osalevate riikide, eriti ELi 

liikmesriikide ja liitu mittekuuluvate riikide vahel suured sotsiaal-majanduslikud 

erinevused; arvestades, et komisjon esitab Euroopa Parlamendile liitu mittekuuluvate 

riikide rahalise panuse selle strateegia rakendamiseks; 

B. arvestades, et ühise kalanduspoliitika eeskirjade ja eesmärkide täitmine peaks olema kõigi 

strateegias osalevate riikide hindamise üks olulisemaid kriteeriume; arvestades, et lisaks 

sellele peaks piirkonna merekeskkonda ja kalandust puudutav hindamine alati hõlmama 

ka maksimaalse jätkusuutliku saagikuse kvantitatiivset eesmärki; 

C. arvestades, et Aadria meri on poolkinnine ning seetõttu saaste suhtes eriti tundlik, ning et 

merel on ebaharilikud hüdrograafilised omadused, näiteks on põhja- ja lõunapiirkond 

sügavuse ja rannikujoone poolest oluliselt erinevad; arvestades, et kalavarud on kõikidel 

rannikuriikidel ühised, mis seab varude taastamise pideva surve alla; arvestades, et 

reformitud ühise kalanduspoliitika tehnilisi meetmeid käsitleva tulevase raammääruse 

meetmed tuleks töötada välja piirkondlikul alusel ning arvestada tuleks kõnealuse 

piirkonna ja selle mereressursside ja kalavarude eripära; 

D. arvestades, et selle piirkonna meresid ohustab mitmesugune reostus, sealhulgas 

puhastamata reovesi ja prügi, eutrofeerumine põllumajanduslikust äravoolust ja 

kalakasvandustest, ning arvestades, et kuna keskkonnakaitse on osa ELi Aadria ja Joonia 

mere piirkonna strateegiast, on ülimalt tähtis mõista, et majanduskasvu saab kujutleda 

üksnes keskkonnasäästlikkuse kontekstis; 

E. arvestades, et komisjon möönab nii strateegias kui ka tegevuskavas, et andmete 

puudumise tõttu ei ole olemas terviklikku hinnangut piirkonna ja sellesse kuuluvate riikide 

praeguse olukorra kohta; 

F. arvestades, et komisjoni väitel rahastavad EL ja liikmesriigid neid projekte ühiselt; 

G. arvestades, et meremajandus võib pakkuda lahendust majanduskriisile, kuna see 

hoogustab uute töökohtade loomist, majanduskasvu ja -arengut, eriti rannikualadel ja 

saareriikides; arvestades, et ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegiat ei saa 

rakendada, võtmata arvesse meremajanduse kontseptsiooni, mis hõlmab mitmeid merede 

ja ookeanidega seotud majandusvaldkondi, mis võivad olla traditsioonilised või alles esile 

kerkivad, nagu kalandus, vesiviljelus, mere- ja jõetransport, sadamad ja logistika ning 

turism; 

H. arvestades, et strateegia headus on seotud liikmeriikide rahastatavate ja toetatavate 

projektidega; 

I. arvestades, et kõik riigid soovivad saavutada majanduskasvu ja arengut; 
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J. arvestades, et meremajanduse kasv, mis on osa kõnealusest strateegiast ja selle juurde 

kuuluvast tegevuskavast, on eelkõige selliste piirkondade säästva arengu aluseks; 

K. arvestades, et kalandus, mis on selle piirkonna üks tähtsamaid sektoreid, ei ole strateegia 

ühegi konkreetse osaga hõlmatud, selle asemel on kalanduse eri aspektid jaotatud 

strateegia mitme samba vahel; 

L. arvestades, et meretranspordi ja kruiisiturismi kasv on osa strateegiast ja tegevuskavast 

arengu ja majanduskasvu kindlustamiseks; 

M. arvestades, et merendustegevuse suurenemine võib kahjustada Aadria ja Joonia mere juba 

niigi ohustatud kalavarusid; 

1. kutsub komisjoni kui strateegia sõltumatut toetajat rõhutama, kui oluline on luua 

tingimused sotsiaal-majanduslike erinevuste vähendamiseks nende riikide vahel; kordab, 

et strateegia eesmärk on aidata tugevdada majanduslikku ja sotsiaalselt ühtekuuluvust 

Euroopa Liidus ning Aadria ja Joonia mere piirkonna kolmandate riikidega, toetades ja 

edendades püüdlusi viia kalandusvaldkonna õigusaktid kooskõlla ühises 

kalanduspoliitikas sätestatud eesmärkidega ning luua tugev piiriülene koostöö selle 

piirkonna riikide vahel; 

2. palub, et komisjon teeks kõik endast oleneva, tagamaks, et kalatööstust, kalavarusid, 

merekeskkonda ja kõiki teisi selle sektoriga seonduvaid küsimusi koordineeritaks ja 

juhitaks säästval viisil strateegia kõikides osades ja kõikides riikides, kaasa arvatud 

projektides osalevates makropiirkonna kolmandates riikides, austades ja järgides ühise 

kalanduspoliitika väärtusi, põhimõtteid ja eesmärke, ning palub, et nii komisjon kui ka 

strateegiaga seotud riigid töötaksid nende põhimõtete alusel välja ühisprojekte; 

3. rõhutab, kui oluline on toetada uue direktiivi rakendamist, millega luuakse mereruumi 

planeerimise raamistik (koordineeritud planeerimisega), samuti toetada kalanduse ja 

vesiviljeluse paremat juhtimist, et aidata kaasa loodusvarade säästvamale kasutamisele ja 

seeläbi säästvale majanduskasvule; on seisukohal, et merealade hea ühine haldamine loob 

olulise raamistiku mereressursside säästvaks ja läbipaistvaks kasutamiseks; 

4. palub, et komisjon propageeriks aktiivselt kalanduse kohalike tegevusrühmade loomist, 

mis oleks loomulik vahend kalandustegevuse mitmekesistamiseks; rõhutab, et säästvaks ja 

tulusaks kalapüügiks ja vesiviljeluseks on vaja sidusrühmade suuremat osalemist üldises 

juhtimises, samuti täiendatud ja mitmekesisemat püügitegevust; 

5. palub, et komisjon koostaks võimalikult kiiresti nende kahe mere jaoks kalavarude 

mitmeaastased majandamiskavad; 

6. võttes arvesse, et merendustegevuse suurenemine võib mõjutada piirkonna kalavarude 

tervist ja et paljud liigid on juba praegu halvas seisus, nõuab kalavarude arengu pidevat 

põhjalikku hindamist ja analüüsi ning andmete jagamist kõigi riikide vahel; palub, et 

vajaduse korral kohaldataks alati ettevaatuspõhimõtet; 

7. kuna selle piirkonna mereökosüsteem on eriti tundlik, palub komisjonil tagada, et kõiki 

tegureid – nt meretransport, jäätmed, veereostus, plaanitav puurimine või uue taristu 
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rajamine rannikule – mis võivad mõjutada niigi keerulises olukorras kalavarude seisundit, 

hinnataks põhjaliku keskkonnamõju analüüsiga; nõuab, et vajadusel kohaldataks alati 

ettevaatus- ja jätkusuutlikkuse põhimõtet ning palub komisjonil uuendada nimekirja 

merendustegevustest (veealune kaevandamine, energiatootmine avamerel jne), mis võivad 

mõjutada merekeskkonda ja kalavarude seisundit; 

8. arvestades, et merendustegevuste laienemine piirab üha enam püügipiirkondi, palub 

komisjonil tagada, et merendustegevuste arendamise igas etapis (nimelt merealade 

ruumilisel planeerimisel ja rannikuala tervikmajandamisel) võetaks õiglaselt arvesse 

asjaomaste sektorite huve; 

9. nõuab, et hinnataks ja edendataks projekte, mis on suunatud kaitsealuste liikide kaudse 

kalapüügi (kummitusvõrgud, rannakarplaste kasvatamise võrgud) ja kaaspüügi mõju 

hindamisele, kuna ainuüksi Aadria meres püütakse kaaspüügina hinnanguliselt üle 40 000 

merikilpkonna; peab äärmiselt vajalikuks keskkonnauuringuid ja uuringuid võimalike 

lahenduste leidmiseks sellele probleemile (nt kilpkonnade tõkkevahendid); 

10. kutsub komisjoni üles julgustama jätkusuutliku harrastuspüügi edendamist selles 

piirkonnas, samuti säästva ja kasumliku turismi arendamist, ning edendama kalapüügi ja 

turismi integreeritud poliitikat (kalapüügiturism, kalakasvatus jne), järgides 

jätkusuutlikkuse põhimõtet; 

11. kutsub komisjoni üles julgustama ja toetama projekte, mis pakuvad saartel elavatele 

väikestele ja eraldatud kogukondadele tõelist ja jätkusuutlikku arengut ning kindlustavad 

neile väikesemahulise kalandusega igapäevase sissetuleku; 

12. palub, et komisjon toetaks ja edendaks kalandusettevõtete ja -töötajate kaasamist 

projektidesse, mis on seotud kultuuri- ja pärimusturismiga, ning selliste projektide 

laiendamist kalandusele, meresõidu taasavastamisele ning traditsioonilistele 

kaluripiirkondadele ja -tegevustele; 

13. on mures plastjäätmete tekitatava kahju pärast merel; palub, et komisjon toetaks algatusi 

selliste jäätmete kogumiseks ja ringlussevõtuks; rõhutab, kui oluline on kaasata sellesse 

kalureid; 

14. palub, et komisjon registreeriks harrastuspüügi mahu, reguleeriks seda tegevust ja 

kohaldaks maksimaalse jätkusuutliku saagikuse eesmärke nii harrastuspüügile kui ka 

kutselisele kalapüügile; 

15. arvestades, et Aadria ja Joonia mere mõned piirkonnad vajavad kalavarude täiendamist, 

palub komisjonil tagada, et eri liikide noorkalade elualad määrataks täpselt kindlaks ja 

neid kaitstaks, samuti anda vajalikku rahalist toetust tehislike karide loomiseks ja tegeleda 

tõsisemalt kaitstud merealade sidusa võrgustiku loomisega selles piirkonnas, tagades 

kõikidele bioloogiliselt olulistele piirkondadele vajaliku kaitse kooskõlas asjaomaste 

rahvusvaheliste kohustustega nagu bioloogilise mitmekesisuse strateegiline kava; 

16. toetab kvaliteedimärgi kasutuselevõttu Aadria ja Joonia piirkonna märki kandvate kõrge 

kvaliteediga mereandide jaoks, et suurendada selle tööstusharu konkurentsivõimet ja 

pakkuda tarbijatele kinnitust kalatoodete kvaliteedi kohta; 
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17. rõhutab, et vesiviljeluse ja kalakasvatuse arendamisel võib olla tähtis roll mitte ainult 

liigilise mitmekesisuse taastamisel, vaid ka Aadria ja Joonia mere piirkonna 

majanduskasvu toetamisel; 

18. palub, et komisjon tegeleks kiiremas korras täpsete ja põhjalike andmete puudumise 

probleemiga mereressursside kohta, samuti plastjäätmete ja töötlemata reovee põhjustatud 

merereostuse taseme kohta ning invasiivsete liikide esinemise kohta tagasiheidetavas 

ballastvees, mis muudab hindamise ebaselgeks ja ebausaldusväärseks; palub, et komisjon, 

võttes arvesse, et kalandusandmed, kalavarude hinnangud ja kogu sellega seotud analüüs 

on puudulikud, lahendaks selle probleemi enne, kui asub muid projekte rahastama; kutsub 

komisjoni üles edendama viljakat teaduskoostööd Aadria ja Joonia mere piirkonna 

osalejate vahel ning tagama, et asjaomased riigid viiksid ellu reforme, olemaks võimelised 

andmeid koguma, analüüsima ja hindama, et määrata kindlaks mereressursside säästva 

kasutamise võimalused; 

19. palub, et strateegias osalevad riigid parandaksid keskkonnaalast kvaliteeti keemilise, 

füüsilise ja mikrobioloogilise reostuse vähendamise projektidega ning töötaksid ühiselt 

välja strateegiaid mikroplasti ja muu prügi vähendamiseks selle piirkonna vetes, 

kooskõlastades olemasolevate ajakohastamist, optimeerides säästvuse eesmärgil 

mereliiklust, kaitstes bioloogilist mitmekesisust, investeerides merekeskkonna taastamise 

piirkondadesse ja tegeledes põllumajanduslikust äravoolust tingitud eutrofeerumise 

probleemiga; 

20. palub komisjonil esitada parlamendile ja nõukogule igal aastal aruanne, alustades 

rakendamise aastast ja lõpetades viimase hindamisega pärast 2020. aasta eesmärgi tähtaja 

möödumist; see aruanne peaks põhinema koordinaatorite aruannetel ja analüüsidel ning 

hinnangutel, mida komisjon on muudelt sidusrühmadelt kogunud; 

21. kutsub komisjoni ja strateegiaga seotud riike üles edendama naiste ülivajalikku tööd 

kalandussektoris, parandama nende kutseoskustaset ning kaasama neid rohkem 

rannikualade algatusrühmadesse ja tootjaorganisatsioonidesse; 

22. palub, et komisjon ja strateegiaga seotud riigid looksid stiimuleid, et muuta kalandus ja 

vesiviljelus Aadria ja Joonia mere piirkonna noortele ligitõmbavaks ning julgustada neid 

sellega tegelema; 

23. palub komisjonil tõhustada heade tavade vahetamist (nt rannikualade algatusrühmade 

poolt välja töötatud projektide jätkusuutlikkus). 
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